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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ 

V AZYLOVÉM DOMĚ PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI 

 

Co zahrnuje sociální služba azylového ubytování?  
- poskytnutí ubytování  

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 Pro koho je Azylový dům určen? 

Pro: 

- ženy 

- matky s dětmi,  

které se ocitly v krizové životní situaci a chtějí svou situaci řešit využitím sociální služby 

Azylového domu a na řešení své situace se chtějí aktivně podílet.  

 

 

 Jak dlouho mohu v Azylovém domě bydlet?  
Zpravidla po dobu nepřevyšující 1 rok. 

 

 

Kolik se za službu platí?  
Počet osob  

samotná žena, těhotná žena 130,- Kč/den 

matka 100,- Kč/den 

dítě 70,- Kč/den 

 

Platit můžete převodem na bankovní účet nebo hotově v kanceláři Azylového domu, a to vždy 

nejpozději do 28. dne v každém měsíci.  

 

 

Jak vypadá byt v Azylovém domě? 

V Azylovém domě jsou byty 1+0 pro samotné ženy a matky s nejvíce třemi dětmi a 1+1 pro matky 

se čtyřmi a více dětmi. V bytě je kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem, rychlovarnou 

konvicí a lednicí, koupelna se sprchovým koutem a WC. Byty jsou vybaveny nábytkem, proto si 

nemůžete vzít svůj vlastní nábytek.  
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 Jaké vlastní věci si mohu s sebou do Azylového domu vzít? 

Oblečení, nádobí, lůžkoviny, televizi, rádio. Na všechny elektrospotřebiče, na které nemáte platnou 

záruku, musíte mít udělanou elektrorevizi. Potvrzení o provedené revizi musíte doložit před tím, než 

si elektrospotřebič do Azylového domu dovezete. 

Jaké společné prostory mohu v Azylovém domě využívat? 

V přízemí – prádelna se třemi pračkami, kolárna pro úschovu kol a dětských kočárků, šatník, dílna 

(volnočasové programy pro děti i dospělé) a herna.  

1. patro – klubovna s televizí, studovna s počítačem (internet). 

2. patro – společná kuchyňka se dvěma sporáky. 

3. patro – víceúčelová místnost, kde se konají schůzky a vzdělávací aktivity.  

Za Azylovým domem jsou dvě dětská hřiště a pískoviště pro děti. 

 Co si musím vyřídit, než se mohu do Azylového domu nastěhovat? 
Musíte si nejdříve vyřídit Potvrzení registrujícího praktického lékaře. Formulář dostanete při 

osobním jednání od sociální pracovnice. Bez tohoto potvrzení nemůžete být do Azylového domu 

přijatá. Potvrzení pro děti nevyžadujeme. 

 Co mě po nastěhování do Azylového domu čeká? 

Bude Vám přidělen klíčový pracovník, který Vás seznámí s domácím řádem, který budete muset 

dodržovat. Poté podepíšete smlouvu o poskytování sociálních služeb.  

Klíčový pracovník s Vámi zpracuje Vaši nepříznivou sociální situaci – popovídá si s Vámi o Vaší 

situaci, společně určíte Vaše nejnaléhavější problémy a dohodnete se na možnostech jejich řešení.  

 

 Naše adresa: 

   Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

   Havlíčkova 2995 

   767 01  Kroměříž 

 Telefon 573 335 528 Mobil: 737 028 054 

 E-mail: azylovy.dum@kromeriz.charita.cz 

 

      Webové stránky: www.kromeriz.charita.cz  

 

 

 

Vedoucí Azylového domu: Mgr. Libor Jarmar 
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